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Confederação Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde 

 

CONVOCAÇÃO GERAL DOS ACS E ACE 04/017 
 

A CONACS – Confederação Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde, por intermédio de sua Diretora Presidente 

no uso de suas prerrogativas estatutárias, e em conformidade com as deliberações Estatutárias da entidade, vem por meio deste 

CONVOCAR todos os ACS e ACE do Brasil, bem como, entidades sindicais associadas, Federações e diretores da CONACS, e de forma 

especial as entidades abaixo relacionadas a estarem presentes para participarem da “Mobilização permanente dos ACS e ACE em 

prol da aprovação da PEC 22/11 e revogação da Portaria 2.436/17 (PNAB)”, de acordo com as datas pré-estabelecidas na escala.  

Em tempo, informamos que semanalmente haverá mobilização em Brasília, e que qualquer outra representação 

classista da categoria que desejar participar das Mobilizações organizadas pela CONACS, seja através de pequenos grupos ou através 

de caravanas maiores, será bem vinda e necessária, bastando entrar em contato com a direção da CONACS para fins de viabilizar sua 

convocatória e a agenda da sua participação. Segue abaixo a escala de participação das entidades de classe já confirmadas, e 

estamos aguardamos a confirmação das lideranças dos Estados de PE, MT, SE, RJ, SP, PA, AM, RO, SC, RS, RN, MG, PB e AL: 
 

Semana Data Entidades/Responsável Estado 

1ª Semana 
30/10 à 

01/11 

Sindicato dos ACS e ACE do Sul da Bahia – Zilar 

Federação Goiana dos ACS/ACE – Inês Carrias 

Bahia 

Goiás 

2ª Semana 
06/11 à 

09/11 

Federação Maranhense dos ACS – Marleide 

Sind-ACS Oeste/BA – Luciano 

Federação Goiana dos ACS/ACE – Inês Carrias 

Federação Piauiense dos ACS/ACE – Campelo 

Maranhão 

Bahia 

Goiás 

Piauí 

3ª Semana 
20/11 à 

23/11 

Sindracs/Nordeste II Bahia – Edméia 

Federação Maranhense dos ACS – Marleide 

Federação Cearense dos ACS e ACE – Ilda Angélia 

Sind Regional dos ACS e ACE de Dourados e região/MS - Sílvia 

ATACON – Associação Tocantinense dos ACS – Ronaldo 

SINDIDRACSE – Sind de Dias Dávila e Região dos ACS/ACE – Adiel 

Bahia 

Maranhão 

Ceará 

Mato G. do Sul 

Tocantins 

Bahia 

4ª Semana 
04/12 à 

07/12 

Sindicato dos ACS e ACE da Serra Geral da Bahia – Marivalda 

Federação Goiana dos ACS/ACE – Inês Carrias 

Sindicatos dos ACS e ACE do Estado do Ceará – Ilda Angélica 

Bahia 

Goiás 

Ceará 

5ª Semana 
11/12 à 

15/12 

Sind-ACS/ACE do Nordeste I e Vale do São Francisco/BA - Aragão 

Sind. Regional dos ACS do Centro-Leste da Bahia – Elinalva 

Federação Piauiense dos ACS/ACE – Campelo 

Federação Goiana dos ACS/ACE – Inês Carrias 

Bahia 

Bahia 

Piauí 

Goiás 
 

Temos que nos unir e lutar pelo resgate de um piso salarial digno, e com a garantia de uma política 

nacional de reajuste que garanta no mínimo o mesmo índice de reajuste do salário mínimo nacional. Temos que reagir 

contra o risco de extinção da categoria dos ACS e ACE concretizado na proposta da nova PNAB apresentada pelo 

Ministério da Saúde. 

A CONACS informa que, não se responsabilizará por despesas de hospedagem, alimentação ou locomoção 

de qualquer dos participantes. E solicita que todos que possuírem camisetas com identificação de seus Estados, 

Municípios, sindicatos ou da própria CONACS, se apresentem vestidos das mesmas. 

A presença e participação de todos os convocados são fundamentais para a conquista dos nossos 

objetivos. 

Sem mais para o momento e certa de contar com a presença e participação de todos, envio votos de 

amizade e apreço, e nos colocamos a disposição para maiores informações pelo e-mail: conacs2011@hotmail.com 

Brasília, 24 de Outubro de 2017. 
 

A União faz a força! 
 

Ilda Angélica dos Santos Correia 
Presidente da CONACS 

http://www.conacs.org.br/

